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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/137 

Módosítás  137 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Annak érdekében, hogy 

egyértelműen meghatározzuk ennek az 

irányelvnek a hatályát, meg kell határozni 

az egyszer használatos műanyagtermék 

fogalmát. A definíció nem foglalja 

magába azokat a műanyagtermékeket, 

amelyeket úgy terveztek meg, alakítottak 

ki és hoztak forgalomba, hogy életciklusuk 

alatt többször vagy több körben 

feltölthetőek legyenek, illetve eredeti 

rendeltetésüknek megfelelő célból 

újrafelhasználhatóak legyenek. 

(9) Annak érdekében, hogy 

egyértelműen meghatározzuk ennek az 

irányelvnek a hatályát, tisztázni kell, mit 

értünk egyszeri használat alatt. Egyszer 

használatosnak tekintendők azon 

termékek, amelyeket nem úgy terveztek 

meg, alakítottak ki és hoztak forgalomba, 

hogy életciklusuk alatt többször vagy több 

körben feltölthetőek legyenek, illetve 

eredeti rendeltetésüknek megfelelő célból a 

gyártó által újrafelhasználhatóak legyenek. 

Or. en 

Indokolás 

Az egyszer használatos műanyag definíciója nem utalhat azokra a termékekre, amelyeket „csak egyszer 

használtak” (ahogyan azt az ENVI bizottság is elfogadta). A definíció félrevezető lehet és jogalkotási 

zavarhoz vezethet, mivel felvetődhet az érv, miszerint az egyszer használatos műanyagtermékek kétszer is 

használhatók, ezáltal pedig kikerülnének az irányelv hatálya alól. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/138 

Módosítás  138 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) Az (EU) 2015/720 irányelvvel 

módosított 94/62/EK irányelv arra 

kötelezte a Bizottságot, hogy 2017 

májusáig az életciklusra gyakorolt 

hatások alapján végezzen jogalkotási 

felülvizsgálatot a nagyon könnyű 

műanyag hordtasakok használatának 

csökkentésére irányuló intézkedésekkel 

kapcsolatban. A Bizottság eddig nem 

végezte el ezt a felülvizsgálatot. Mivel az 

ilyen műanyag hordtasakokat rendkívül 

gyakran kidobják, ezzel növelve a tengeri 

hulladék mennyiségét, célszerű olyan 

intézkedéseket bevezetni, amelyek a 

kifejezetten szükséges használatra 

korlátozzák a forgalmazásukat. A nagyon 

könnyű műanyag hordtasakokat nem 

szabad ömlesztett élelmiszerek 

csomagolásaként forgalmazni, kivéve ha 

az higiéniai okokból szükséges, vagy pedig 

nedves élelmiszerek (mint a nyers hús, a 

hal vagy a tejtermékek) csomagolására 

használják. Ez esetben kizárólag 

biológiailag lebomló és komposztálható 

hordtasakok használandók. Azon nagyon 

könnyű műanyag hordtasakok esetében, 

amelyekre nem vonatkoznak piaci 

értékesítési korlátozások, az (EU) 

2015/720 irányelv rendelkezései 

maradnak irányadók. 

Or. en 
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Indokolás 

Amennyiben higiéniai okokból szükséges, csak biológiailag lebomló és komposztálható könnyű 

hordtasakok használandók, mivel környezetkímélőbbek nem lebomló társaiknál. 



 

AM\1166464HU.docx  PE624.162v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/139 

Módosítás  139 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. „egyszer használatos 

műanyagtermék”: olyan termék, amely 

részben vagy teljesen műanyagból készült, 

és amelyet nem úgy terveztek, nem arra 

szántak, és nem azzal a céllal hoztak 

forgalomba, hogy életciklusa alatt egynél 

több számú utat vagy fordulási ciklust 

teljesítsen azáltal, hogy a gyártóhoz 

visszajuttatva az eredeti célra újratöltik 

vagy újra felhasználják; 

2. „egyszer használatos 

műanyagtermék”: olyan termék, amely 

részben vagy teljesen műanyagból készült, 

és amelyet úgy terveztek, arra szántak és 

azzal a céllal hoztak forgalomba, hogy 

eldobás előtt csak rövid ideig használják, 

anélkül hogy többször újratöltenék, újra 

felhasználnák vagy visszakerülne a 

gyártóhoz; 

Or. en 

Indokolás 

Az egyszer használatos műanyag definíciója nem utalhat azokra a termékekre, amelyeket „csak egyszer 

használtak” (ahogyan azt az ENVI bizottság is elfogadta). A definíció félrevezető lehet és jogalkotási 

zavarhoz vezethet, mivel felvetődhet az érv, miszerint az egyszer használatos műanyagtermékek kétszer is 

használhatók, ezáltal pedig kikerülnének az irányelv hatálya alól. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/140 

Módosítás  140 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) aggodalomra okot adó vegyi 

anyagok, például veszélyes fémek, 

ftalátok, perfluor-tartalmú alkil-

szulfonátok (PFAS), biszfenolok, valamint 

endokrin károsító anyagok és az 

1907/2006/EK rendelet szerinti, különös 

aggodalomra okot adó egyéb anyagok 

(SVHC) jelenléte a termékben. 

Or. en 

Indokolás 

A termékeken fel kell tüntetni, ha aggodalomra okot adó vegyi anyagokat tartalmaznak. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/141 

Módosítás  141 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) aggodalomra okot adó vegyi 

anyagok, például veszélyes fémek, 

ftalátok, perfluor-tartalmú alkil-

szulfonátok (PFAS), biszfenolok, valamint 

endokrin károsító anyagok és az 

1907/2006/EK rendelet szerinti, különös 

aggodalomra okot adó egyéb anyagok 

(SVHC) jelenléte a termékben. 

Or. en 

Indokolás 

A polgárokat tájékoztatni kell az aggodalomra okot adó vegyi anyagokat tartalmazó termékekről. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/142 

Módosítás  142 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – A rész – 2 a franciabekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – Italpalackok 

Or. en 

Indokolás 

Az italpalackok mennyiségének csökkentésére is törekedni kell. 



 

AM\1166464HU.docx  PE624.162v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/143 

Módosítás  143 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – B rész – 6 a franciabekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – Nagyon könnyű műanyag hordtasakok, 

kivéve higiéniai okokból indokolt esetben 

nedves élelmiszerek csomagolásaként, 

amely utóbbi esetben kizárólag nagyon 

könnyű, biológiailag lebomló és 

komposztálható hordtasakok 

használandók. 

Or. en 

Indokolás 

Amennyiben higiéniai okokból szükséges, csak biológiailag lebomló és komposztálható könnyű 

hordtasakok használandók, mivel környezetkímélőbbek nem lebomló társaiknál. 

 


